
 
 
 
 
 
Pressmeddelande den 16 juli 2019 
 

Didrik von Seth ny generalsekreterare för SRF 
 
Didrik von Seth blir ny generalsekreterare och vd för Svenska resebyrå- och 
arrangörsföreningen, SRF. Han har lång erfarenhet från resebranschen och har även suttit i 
styrelsen för barnrättsorganisationen ECPAT, som arbetar mot sexuell exploatering av barn. 
 
– SRF arbetar för en resebransch med hög kvalitet och rättvisa villkor, vilket lockade mig. Som 
generalsekreterare hoppas jag kunna utveckla SRF:s arbete med ett ansvarsfullt, socialt och 
miljömässigt hållbart resande, säger Didrik von Seth, tillträdande generalsekreterare och vd för SRF. 
 
Didrik von Seth inledde sin karriär i resebranschen på 1970-talet, som reseledare för Atlas Resor. 
Han har suttit i ledningsgruppen för Fritidsresor samt varit vd för onlineresebyråerna Resfeber 
respektive Ebookers i norra Europa. Närmast kommer han från egen verksamhet och styrelsearbete i 
barnrättsorganisationen Ecpat respektive antimobbningsorganisationen Friends. 
 
– Medlemskap i SRF är en kvalitetsstämpel. Didrik von Seth har en bred, gedigen erfarenhet och ett 
starkt engagemang för att resebranschen ska utvecklas positivt. Han kommer att vara till stor nytta för 
SRF:s medlemsföretag, säger Kent Wallstedt, ordförande i SRF. 
 
Didrik von Seth tillträder som generalsekreterare och vd för SRF den sista september. Han efterträder 
Anna Lennhammer som efter fyra år lämnar sin tjänst för att starta egen verksamhet. 
 
 
Om SRF 
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, SRF, har cirka 300 medlemsföretag som sysselsätter 
6 000 anställda. De står för mer än 80 procent av svenska resebyråers och researrangörers 
omsättning, med en omsättning på 50 miljarder kronor 2017. SRF arbetar för sunda 
konkurrensförhållanden och en positiv utveckling av den svenska resebranschen. Medlemskap i SRF 
innebär en kvalitetsstämpel och krav på att följa SRF:s riktlinjer och stadgar. 
 
Kontakt 
Didrik von Seth, tillträdande generalsekreterare och vd för SRF, 070-763 04 93, didrik@vonseth.net. 
Kent Wallstedt, ordförande i SRF, 070-331 77 22, kent.wallstedt@jambotours.se. 
Anna Lennhammer, generalsekreterare och vd för SRF, 073-822 68 56, anna.lennhammer@srf-
org.se. 
 
Pressbild 
Högupplöst pressbild på Didrik von Seth finns här.  
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